ZAPISNIK
od 8. lipnja 2018. godine
sa IX. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari
PRISUTNI:
OD VIJEĆNIKA:

OD OSTALIH:

01. Stipo Šapina
02. Jakov Pranjić
03. Željka Farkaš-Ćosić
04. Svjetlana Tufeković
05. Ninoslav Pauković
06. Ivica Kopić
07. Mira Kordić
08. Adrijan Lovrić

01. Lucija Matković - Općinska načelnica
02. Dajana Franjić – administrativni referent
03. Ivo Blažanović-referent za polj. i gospodarstvo
04. Ivan Čivčić – zamjenik op.načelnice
05. Dalibor Kukuruzar – zamjenik op.načelnice
06. Anita Barišić – pomoćni kjnižničar

ODSUTNI VIJEĆNICI
01. Marko Brandić
02. Pero Lučić-Jozak
03. Đuro Lovrenović

POČETAK 18,00 h
Predsjednik vijeća Općine Donji Kukuruzari započeo je IX. sjednicu Općinskog vijeća.
Nadalje, predsjednik vijeća predložio je slijedeći
DNEVNI

01.
02.
03.
04.
05.
06.

RED

Aktualni sat,
Zapisnik sa VIII. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari,
Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu,
Usvajanje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu,
Usvajanje 1. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu,
Usvajanje 1. Izmjena i dopuna Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini,
b) socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu,
c) razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2018. godinu,
07. Usvajanje Odluke o općinskim porezima Općine Donji Kukuruzari,
08. Usvajanje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
za područje Općine Donji Kukuruzari,
09. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2017.
godinu,

10. Usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari za razdoblje od 2017.
do 2020. godine,
11. Usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine
Donji Kukuruzari od 2018. g. do 2020. g.,
12. Usvajanje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Donji Kukuruzari,
13. Usvajanje Programa obilježavanja Dana Općine Donji Kukuruzari 2018. godine,
14. Izbor peteročlanog Povjerenstva za obilježbu proslave Dana općine Donji Kukuruzari 2018. godine,
15. Izvješće o radu Općinske načelnice za period od 29.05.2017. – 31.12.2018. godine
16. Razno

Predložen dnevni red stavljen je na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA isti.
AD 1)

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvorio je aktualni sat, pitao vijećnike imaju li kakvo pitanje za općinsku
načelnicu ili za njega, kao predsjednika vijeća.
Za riječ se javila VIJEĆNICA Mira Kordić, te postavlja pitanje OPĆINSKOJ NAČELNICI : Da li je
sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu prije donošenja Odluke o Programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Donji Kukuruzari
održana javna rasprava i kakav je interes poljoprivrednika za prodaju odnosno zakup?
OPĆINSKA NAČELNICA odgovara kako je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kukuruzari izrađen u zadnji čas, te da ga
moramo usvojiti do sutra jer je rok za usvajanje istoga 9. lipnja 2018. godine. Stavljen je na web
stranice Općine, ali bez dodatka koji su vijećnici dobili na samoj sjednici vijeća, jer je dodatak
izrađen taj dan. Nije bilo nikakvih komentara niti prijedloga poljoprivredna na isti.
VIJEĆNICA MIRA KORDIĆ se zahvaljuje, te postavlja potpitanje: Što će biti sa stanovnicima koji su
dobili darovnice za kuće koje su bile u vlasništvu RH, a uz kuću je zemljište koje oni obrađuju, a isti
je i dalje u vlasništvu Republike Hrvatske, da li će oni ostati bez prava korištenja toga zemljišta?
OPĆINSKA NAČELNICA odgovara kako će pod točkom dnevnog reda broj 8. opširnije o tome, ali
kratko odgovara kako poljoprivredno zemljište koje se naslanja na građevinsko zemljište ne mogu
staviti u prodaju, nego u zakup. Prodaja će se moći izvršiti izravnom pogodbom preko
Ministarstva.

AD 2)

Primjedbu na Zapisnik sa VIII. sjednice Općinskog vijeća ima Predsjednik vijeća, te govori da se
ispravi evidencija odsutnih vijećnika, pošto se vijećnik Đuro Lovrenović priključio sjednici vijeća
poslije usvajanja točke 3. j) u 10:30 sati.
Isto tako da se u zapisniku od sada piše da Predsjednik vijeća otvara točku dnevnog reda, te da
riječ prepušta Predlagatelju tj. Općinskoj načelnici, a ne da uvodno izlaganje iznosi Predsjednik
vijeća.
I da se ispravi dio točke 5., odnosno točka Razno, tj. rečenica koja kaže da je Predsjednik vijeća
predložio da se uvedu sankcije glede septičkih jama, nego da je rekao da se izvrši evidencija kuća
koje nemaju septičku jamu, te da se ljudima da razuman rok od 6 mjeseci kako bi izgradili septičke
jame.
Na idućoj sjednici vijećnici će dobiti ispravljen Zapisnik sa VIII. sjednice Općinskog vijeća.

AD 3)

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala pojašnjenje za usvajanje Godišnjeg
Izvješća o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu.
Nakon podnesenog izvješća, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Nitko se nije javio za

riječ.
Točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA
predloženo Godišnje Izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu., te
Općinsko vijeće donosi
Z A K LJ U Č A K
USVAJA SE, Godišnje Izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu.
AD 4)

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala pojašnjenje za usvajanje Odluke o
raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu.
Nakon podnesenog obrazloženja, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Nitko se nije javio
za riječ.
Točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA
predloženu Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu., te
Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
USVAJA SE, Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu.

AD 5)

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala pojašnjenje za usvajanje Izvješća o 1.
Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu.
Nakon podnesenog izvješća, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Nitko se nije javio za
riječ.
Točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA
predložene 1. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu., te
Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
USVAJAJU SE, 1. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu

AD 6) a

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala obrazloženje za 1. Izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.
Nakon podnesenog obrazloženja, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Nitko se nije javio
za riječ.
Točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA
predložene 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.,te

Općinsko vijeće donosi
ODLUKU

USVAJAJU SE, 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

AD 6) b

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala obrazloženje za 1. Izmjene i dopune
Programa socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu.

Nakon podnesenog obrazloženja, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Nitko se nije javio
za riječ.
Točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA
predložene 1. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2018.
godinu., te Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
USVAJAJU SE,
godinu.

AD 6) c

1. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2018.

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala obrazloženje za 1. Izmjene i dopune
Programa razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2018. godinu.
Nakon podnesenog obrazloženja, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Nitko se nije javio
za riječ.
Točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA
predložene 1. Izmjene i dopune Programa razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za
2018. godinu., te Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
USVAJAJU SE, 1. Izmjene i dopune Programa razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari
za 2018. godinu

AD 7)

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala obrazloženje za usvajanje Odluke o
općinskim porezima Općine Donji Kukuruzari.
Nakon podnesenog obrazloženja, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Nitko se nije javio
za riječ.
Točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA

predloženu Odluku o općinskim porezima Općine Donji Kukuruzari., te Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
USVAJA SE, Odluka o općinskim porezima Općine Donji Kukuruzari.

AD 8)

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala obrazloženje za usvajanje Odluke o
donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za
području Općine Donji Kukuruzari. Općinska načelnica daje riječ referentu za poljoprivredu i
gospodarstvo Ivi Blažanoviću da Program pojasni vijećnicima, jer je on radio na Programu
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.
Za riječ se javlja OPĆINSKA NAČELNICA koja pojašnjava kako je bila na sastancima, te je zvala
Ministarstvo poljoprivrede da se informira o ljudima koji su dobili kuće koje su bile u vlasništvu RH
(darovnice), a uz tu kuću imaju poljoprivredno zemljište koje je i dalje u vlasništvu Republike
Hrvatske, te objašnjava kako Općina Donji Kukuruzari ne može ta zemljišta staviti u svoj Program
u prodaju, nego samo u zakup, jer se ta ista zemljišta naslanjaju na građevinsko zemljište. Ta
zemljišta će se moći kupiti izravnom pogodbom preko Ministarstva
Nakon podnesenog obrazloženja, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Za riječ se javlja
PREDSJEDNIK VIJEĆA i zamoljava da se pročita članak iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji
se odnosi na prodaju izravno pogodbom. Nakon čitanja članka Predsjednik vijeća govori kako je za
takva zemljišta (gore spomenuta) zaduženo Ministarstvo državne imovine, a ne Ministarstvo
poljoprivrede. Za riječ se javlja OPĆINSKA NAČELNICA koja govori kako je Program donesen na
brzinu, te da je bila na sastanku u županiji u vezi Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem, gdje je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak rekao kako se
Program mora usvojiti do 09. lipnja 2018. godine jer to je najbitnije da se usvoji, a kasnije ga
Općinsko vijeće može nadopunjavati i mijenjati.
Predsjednik vijeća točku dnevnog reda stavlja je na usvajanje i predlaže nadopunu točke 8. S
podtočkom AD 8) a koja bi bila „Donošenje Zaključka o provođenju postupka 1. Izmjena i dopuna
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje
Općine Donji Kukuruzari.
Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA Predloženu Odluku o donošenju Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine
Donji Kukuruzari., te Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
USVAJA SE, Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za područje Općine Donji Kukuruzari.

AD 8)a

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te u kratkim crtama pojašnjava nadopunu
dnevnog reda,
Točka dnevnog reda stavljana je na usvajanje.
Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA donošenje zaključka o provođenju postupka 1.
Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za područje Općine Donji Kukuruzari., te Općinsko vijeće donosi

Z A K LJ U Č A K

USVAJA SE, provođenje postupka 1. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Donji Kukuruzari

AD 9)

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala pojašnjenje za usvajanje Analize sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu.

Nakon podnesenog pojašnjenja, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu.
Za riječ se javlja VIJEĆNIK Ivica Kopić i postavlja pitanje: Tko su članovi Civilne zaštite?
OPĆINSKA NAČELNICA odgovara kako je ona načelnik stožera civilne zaštite, a na iduću sjednicu će
dostaviti popis ostalih članova civilne zaštite.
Točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA
predloženu Analizu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2017.
godinu., te Općinsko vijeće donosi
Z A K LJ U Č A K
USVAJA SE, Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2017.
godinu.

AD 10)

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala pojašnjenje za usvajanje Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari za razdoblje od 2017. do 2020.
godine.
Nakon podnesenog pojašnjenja, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Nitko se nije javio
za riječ.
Točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA
predložene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari za
razdoblje od 2017. do 2020. godine., te Općinsko vijeće donosi
Z A K LJ U Č A K
USVAJAJU SE, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari za
razdoblje od 2017. do 2020. godine.

AD 11)

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala pojašnjenje za usvajanje Godišnjeg plana
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Donji
Kukuruzari od 2018. Do 2020. godine.

Nakon podnesenog pojašnjenja, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Nitko se nije javio
za riječ.
Točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA
predloženi Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje Općine Donji Kukuruzari od 2018. do 2020. godine., te Općinsko vijeće donosi
Z A K LJ U Č A K
USVAJA SE, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje Općine Donji Kukuruzari od 2018. Do 2020. godine.

AD 12)

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala pojašnjenje za usvajanje Odluke o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite u Općini Donji Kukuruzari.
Nakon podnesenog pojašnjenja, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Nitko se nije javio
za riječ.
Točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA
predloženu Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite u Općini
Donji Kukuruzari., te Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
USVAJA SE, Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite u Općini
Donji Kukuruzari.

AD 13)

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala pojašnjenje za usvajanje Programa
obilježavanja Dana Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu.
Nakon podnesenog pojašnjenja, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu.
Za riječ se javlja Predsjednik vijeća koji predlaže da se raspored Programa stavi od jutarnjih sati jer
ipak je petak i teško da će nam tko doći u popodnevnim satima. Također, ministar državne
imovine Goran Marić, došao bi nam na Dan Općine, te nam tom prigodom darovao česticu
potrebnu za postavljanje spomenika braniteljima, te Krunoslav Katičić državni tajnik Ministarstva
državne imovine i Nikola Mažar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno
zbrinjavanje su izjavili dobru volju da bi nam došli za Dan Općine, pa je svakako bolje da se
svečana sjednica održi u petak, a ne subotu.
Točka dnevnog reda stavljena je s izmjenama na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo
ZA predloženi Program s izmjenama obilježavanja Dana Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu.,
te Općinsko vijeće donosi
ODLUKU

USVAJA SE, Program obilježavanja Dana Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu.
AD 14)

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ NAČELNICI, koja je u kratkim crtama dala pojašnjenje za Izbor peteročlanog
Povjerenstva za obilježbu proslave Dana općine Donji Kukuruzari.
Nakon podnesenog pojašnjenja, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu.
Za riječ se javlja PREDSJEDNIK VIJEĆA i govori kako bi Općinska načelnica bila na čelu
povjerenstva. OPĆINSKA NAČELNICA moli vijećnike da se uključe i daju prijedloge. Zajedničkim
komentiranjem došli su do prijedloga da u povjerenstvu budu na čelu s Općinskom načelnicom,
njeni zamjenic, te svi vijećnici Općinskog vijeća.
Točka dnevnog reda stavljena je s izmjenama na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo
ZA predloženu Odluku o izboru višečlanog Povjerenstva za obilježbu proslave Dana općine Donji
Kukuruzari za 2018. godine., te Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
USVAJA SE, Odluka o izboru višečlanog Povjerenstva za obilježbu proslave Dana općine Donji
Kukuruzari 2018. godine.

AD 15)

PREDSJEDNIK VIJEĆA otvara točku dnevnog reda, te je riječ prepustio PREDLAGATELJU;
OPĆINSKOJ
NAČELNICI, koja je u podnijela Izvješće o svom radu za period od
29.05.2017.-31.12.2018.godine.
Nakon podnesenog izvješća, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Nitko se nije javio za
riječ. Točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje. Od 8 prisutnih vijećnika, 8 je glasovalo ZA
Izvješće o radu Općinske načelnice za period od 29.05.2017.-31.12.2018. godine., te Općinsko
vijeće donosi
Z A K LJ U Č A K
USVAJA SE, Izvješće o radu Općinske načelnice za period od 29.05.2017.-31.12.2018. godine.

AD 16)

Za riječ se javlja PREDSJEDNIK VIJEĆA, te postavlja pitanje Općinskoj načelnici za javne radove:
Koliko smo Programa pripremili i koliko ljudi tražimo?
OPĆINSKA NAČELNICA odgovara kako imamo 2 Programa javnog rada, tražimo 15 ljudi po
Programu, te da će uz Programe ići i edukacija kao za prethodne javne radove. PREDSJEDNIK
VIJEĆA postavlja pitanje za "ZAŽELI" - program zapošljavanja žena, koliko djelatnica tražimo?
OPĆINSKA NAČELNICA odgovara kako tražimo 25 žena + 1 voditelj programa.
PREDSJEDNIK VIJEĆA postavlja pitanje vezano za gore navedena 2 programa javna rada: Kako će
ići na edukaciju ljudi koji nemaju završenih 8 razreda osnovne škole?
OPĆINSKA NAČELNICA odgovara kako će to provjeriti još za Zavodom za zapošljavanje, pa će
izvijestiti Općinsko vijeće na idućoj sjednici.
Za riječ se javlja VIJEĆNIK IVICA KOPIĆ, te postavlja pitanje Općinskoj načelnici: Vodovod Gornji
Bjelovac – Bjelovački Kostreši, da li se radi što u vezi njega?

OPĆINSKA NAČELNICA odgovara kako glavni projekt imamo, i pratimo natječaje financirane iz
Europskih fondova kako bismo se javili na njih vezano za izgradnju Vodovoda.

DOVRŠENO 19:30 h
Predsjednik vijeća
Stipo Šapina
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